Bezinning 744: Het leven een feest 2 1
Matteus 22,1-14 = 28° zondag A-jaar; weekdagen 20° week donderdag

Het Woord
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het Koninkrijk van de hemel als met
een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de
bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op
pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: “Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren
en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!” Maar ze negeerden
hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn
dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn
troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij
tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard
genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft
iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk
mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de
maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich
niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen
terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de
koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen
uitverkoren.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het woord ‘bruiloft’ valt zevenmaal. Het Rijk van God is een groot feest. Een bruiloftsfeest, waarop
de liefde wordt gevierd. God is in het Eerste Testament de bruidegom en Israël de bruid. En het
feest wordt gevierd omwille van de Zoon, Jezus Christus. En wat een verrassing: we worden
uiteindelijk allemaal uitgenodigd. We hoeven alleen te gaan: de ‘koning’, God zelf, heeft het feest
voorbereid, de maaltijd klaargemaakt. Is niet elke eucharistie zo’n trouwfeest?
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Na de tweede oproep om naar het feest te komen, gaan de eerst geroepenen weg, weg van God,
weg van het feest en de feestvreugde. Onbegrijpelijk. En nog erger: ze gaan over tot
geweldpleging en moord.
De koning ontdekt iemand die geen bruiloftskleed draagt. Hij is gekomen met de kledij die hij
droeg, en heeft zijn kledij niet veranderd en in overeenstemming gebracht met het feest.
‘Veranderen.’ Daar draait dit beeld rond. Iemand kan zich wel in een christelijke gemeenschap
bewegen, maar is daarom nog geen christen zoals de Heer het bedoelt. Men moet veranderen,
zich bekeren en leven zoals de Heer het wil. Het is het kleed van de nieuwe mens, waarmee een
dopeling tijdens de doopviering wordt bekleed. Het is het kleed van geloof en liefde. Het is
Christus zelf waarmee we getooid worden.2 Dat moet duidelijk zijn in onze attitudes, onze
denkwijzen, ons handelen, ons doen en laten.
Het is een en-en-redenering. Enerzijds staat de poort naar Gods Rijk wagenwijd open: allen zijn er
welkom, boze en goede mensen. Anderzijds is de toegang een smalle poort omdat slechts
weinigen echt leven naar Jezus Christus’ voorbeeld.
De dienaars van de Heer zijn op de eerste plaats de profeten. Maar uiteindelijk zijn het alle
pastorale werkers en iedere christen die voor anderen over zijn geloof getuigt. We hebben een
heel mooie boodschap voor de mensen. We mogen hen uitnodigen naar heet grote feest van God.
Het feest is zo groot en intens, dat we die uitnodiging met veel enthousiasme mogen overbrengen.

Het woord in mijn leven
Is het leven voor mij ten diepste een (ononderbroken) feest? Vier ik het feest van Gods Rijk
voldoende en met mijn hele hart? Draag ik het bruiloftskleed van liefde en goedheid, Christus zelf?
Ben ik zo enthousiast over het feest van Gods Rijk, dat ik anderen van harte uitnodig naar dat feest
te komen?
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Bidden met het Woord 1
Goede God,
allen zijn welkom
op het feest van Uw Rijk,
het feest van Uw Zoon Jezus.
Dank dat ook wij
Uw gasten mogen zijn.
Omkleed ons met de feestvreugde,
met een menswaardig leven,
met goedheid en rechtvaardigheid,
en vooral met liefde.
Wees mild en goed
voor wie U negeren
of zelfs verwerpen.
Uw liefde is groter,
groter dan alles.
En ook daarvoor
danken we U. Amen.

Bidden met het Woord 2
Heer onze God,
U bent de Koning
die allen uitnodigt op een feest,
een bruiloftsfeest, hét feest,
Uw feest, dat we hemel noemen.
Laat ons toch inzien
welk een enorm geschenk dat is,
teken van Uw liefde en belofte.
Zend mij dan naar velen,
naar allen zonder onderscheid,
om hen uit te nodigen.
Geef mij de juiste toon,
de juiste woorden
om te getuigen,
om te motiveren,
om te enthousiasmeren.
Bekleed mij elke dag
met het bruiloftskleed,
want ik wil beantwoorden
aan Uw roeping. Amen.
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